
11. zasedání Řídícího výboru 
 projektu Místní akční plán II v ORP Třinec 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

prosinec 2020, per rollam 



Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  

 

Program: 

1. Aktualizace organizační struktury 

2. Aktuální informace o projektu MAP II  

3. Implementace MAP – aktivity podzim 2020 

4. Roční akční plán 2021 

5. Informace k MAP III 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

7. Stanovení termínu 12. zasedání Řídícího výboru 
 



 
Vzhledem k personálním změnám zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla 
zaslána nová nominace zástupce MSK do řídícího výboru MAP. 
 
Mgr. Ing. Josefa Pukančíka nahrazuje dle nominace Mgr. Josef Alexander Matera. 
 
HLASOVÁNÍ 
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1. Aktualizace organizační struktury 



 schválena zpráva o realizaci a proplacena žádost o platbu 

 on-line workshopy s pracovními skupinami k přípravě ročního akčního plánu 2021 

 on-line setkání realizátorů MAP v MSK + online setkání realizátorů MAP v MSK a 
kraj Vysočina 

 finanční vyhodnocení akčních ročních plánů roku 2020 

 implementační aktivity – prezenční a on-line semináře a besedy pro pedagogy, 
aktivity pro žáky a veřejnost 

 zpravodaj o průběhu realizace projektu MAP II v ORP Třinec 
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2. Aktuální informace o projektu MAP II  



PS Čtenářská gramotnost + metodik ČG 

• pasování  prvňáčků na čtenáře 

• mobilní aplikace Čtenářský metr, zdarma ke stažení na https://www.ctenarskymetr.cz/ 

 
 

PS Matematická gramotnost 

• letní příměstská škola pro pedagogy v Ostravě Hejného metody 

• on-line výuka šachových kroužků 

• workshop na práci se softwarem Geogebra 

• pracovní sešit pro rozvoj matematické a finanční gramotnosti 
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3. Implementace MAP – aktivity podzim 2020 

https://www.ctenarskymetr.cz/
https://www.ctenarskymetr.cz/
https://www.ctenarskymetr.cz/


PS Rovné příležitosti + centrum kolegiální podpory 

• kulatý stůl „Pozitivní příklady inspirují aneb jak porozumět autismu“ 

• beseda s psychologem Janem Svobodou pro učitelky MŠ 

• on-line kulatý stůl s klinickou logopedkou 

• on-line setkání pro rodiče „Možnosti distanční výuky – tipy a rady pro rodiče“ 

• on-line neformální setkání pedagogů a asistentů pedagoga 

• webinář „Jak na formativní hodnocení“ 

• webinář „Úskalí a rizika současné doby a možnosti jejich zvládání pohledem psychologie a 
psychiatrie“ 
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3. Implementace MAP - aktivity podzim 2020 



PS Polytechnika a digitalizace 

• zážitkové a vzdělávací exkurze k rozvoji polytechnického vzdělávání   

• workshopy na podporu manuální zručnosti pro učitelky MŠ a ŠD 

• workshopy na podporu manuální zručnosti pro děti v MŠ a ŠD 

• ozoboti ve výuce 

• praktická školení ICT pro školy  

 

Občanské kompetence 

• Seminář „Cesta správného nastavení hlasu“ 

• Inspirativní setkání v Hrádečku – beseda pro rodiče 
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3. Implementace MAP - aktivity podzim 2020 



Podnikavost a kariérové poradenství 
• on-line neformální setkání s výchovnými poradci 

• nákup deskových her „Vzhůru do světa povolání“ včetně rozvozu do škol 

• pracovní listy pro výchovné/kariérové poradce 

• on-line beseda pro rodiče „Jak mohu pomoci svému dítěti s výběrem střední školy“ 

• webová stránka https://karieratrinecko.cz/ 

• rodilí mluvčí na školách  

 

Financování 
- evaluace realizovaných aktivit za rok 2020 

- hodnocení navrhovaných aktivit na rok 2021 
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3. Implementace MAP – aktivity podzim 2020 

https://karieratrinecko.cz/
https://karieratrinecko.cz/


Navrhované aktivity viz příloha. 

 

SDĚLĚNÍ: 

Celkový rozpočet  navrhovaných aktivit je naddimenzovaný.  Realizační tým a PS 
financování DOPORUČUJE Řídícímu výboru schválit roční akční plán v plném 
rozsahu, jelikož je možné, že některé aktivity s ohledem na vývoj situace budou 
moci být realizované v omezeném rozsahu či se nebudou moci uskutečnit vůbec.  

K 11.12.2020 vyčerpáno z paušálu 1 395 034,50 Kč z 3 613 597,60 Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 
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4. Roční akční plán 2021 
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5. MAP III – základní parametry projektu 

Zahájení projektu:   1. 2. 2022 

Ukončení projektu:   30. 11. 2023 

Délka projektu:   22 měsíců 

Nositel:    Statutární město Třinec 

Území realizace:  ORP Třinec 

Počet zapojený IZO:   49 (počet se může lišit) 

Max. výše rozpočtu:  2 778 000,- Kč  

Zálohová platba:   40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu 

Spolufinancování:   5 % (max. 138 900 Kč) 

 



Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  

5. MAP III – rozpočet projektu 

Náklady Částka 

Přímé náklady  
(hrubé mzdy + odvody SP a ZP) 
Zahrnuje realizační tým a pracovní skupiny. 

1 984 285,71 Kč 

Nepřímé náklady – náklady na provoz, semináře, 
občerstvení apod. 

793 714,29 Kč 

CELKEM 2 778 000,00 Kč 

Maximální částka na projekt: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet  IZO* zapojených škol) x počet měsíců realizace 
projektu. 
 
*Výpočet na základě zapojených 49 IZO (MŠ, ZŠ, ZUŠ) do MAP II. Všechny školy budou znova osloveny pro zapojení do 
MAP III, včetně těch, které neprojevily zájem o MAP II, tzn. předkládaný rozpočet se může lišit. 



5. MAP III - cílové skupiny 
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 Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků 
 Rodiče dětí a žáků 
 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 
 Veřejnost 
 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání 
 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 
dětí a mládeže 

 
Bez dětí a žáků, z paušálních nákladů lze realizovat aktivity pro výše uvedené 
pracovní skupiny (děti a žáci by mohli být přidruženými účastníky aktivit). 
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5. MAP III – aktivity a podaktivity 

1. Řízení projektu – realizační tým 

2. Rozvoj a aktualizace MAP: 

• Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (ŘV) 

• Zpracování a naplňování komunikačního plánu (webové stránky, facebookový profil)    

• Povinné pracovní skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné 
příležitosti – od května 2022  

• Místní akční plánování (strategie do roku 2025)  

• Spolupráce s projektem KAP    

• Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu  akčnímu plánování v území (NPI ČR) 

• Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními – volitelná.  

• Popisy potřeb škol – volitelná. 

3. Evaluace procesu místního akčního plánování  
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5. MAP III – provazba na další projekty 

1. Projektové záměry IROP musí být uvedeny v SR MAP. 

2. Navazující výzva MAP IV z OP Jan Amos Komenský – budou již hrazena i opatření, definována v 
akčních plánech vytvořených v MAP III. 

 

 

1. Souhlas statutárního města Třinec s pozicí nositele projektu    

2. Souhlas Řídícího výboru MAP ve věci nositele projektu - HLASOVÁNÍ 

3. Usnesení RM/ZM statutárního města Třinec ve věci realizace projektu 

4. Stvrzení žadatele Regionální stálou konferencí 

5. Oslovení zřizovatelů a ředitelů škol MŠ, ZŠ a ZUŠ v území se zapojením do projektu dle IZO 

6. Tvorba projektové žádosti 

• Předpokládaný termín podání projektové žádosti: březen 2021 

 

MAP III – postup 



 
Realizace komunikačního plánu – webové stránky a facebookový profil, články, tiskové 
zprávy, reportáže 
Činnost pracovních skupin – podíl na realizaci implementačních aktivit, vyhodnocení ARP 
2020 
Implementační aktivity 
Zpracování zprávy o realizaci projektu, žádost o platbu 
Předávání informací z MAP do KAP 
HLASOVÁNÍ 
 

7. Stanovení termínu 12. zasedání Řídícího výboru 
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  Středa 24. března 2021 od 14:00 (místo konání a forma bude upřesněna) - HLASOVÁNÍ 

6. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 









Název aktivity Cílová skupina Termín realiazce Odhad nákladů Popis aktivity

ČteFesT Především žáci ZŠ a MŠ, cca 3000 nový termín 23.-29.05.2021 150 000,00 Kč
Týdenní čtenářský festival. Podpora zhruba 30 programů se spisovateli a autory knih, workshopy a podobně pro děti a 

mládež během jednoho týdne. Rozpočet pro odměny autorům. Přeloženo z roku 2020.

Co a jak číst dětem v MŠ rodiče děti v MŠ, až 100 průběžně 2021
0 Kč, hrazeno z přímých 

nákladů

Seminář pro rodiče s dětmi v MŠ. Realizováno přímo na jednotlivých MŠ v odpoledních hodinách, četnost dle 

poptávky. V případě nepříznivé epidemiologické situace se aktivita pokusí zrealizovat o-nline formou.

Náslechové hodiny dílen čtení pedagogové, až 60 průběžně 2021
0 Kč, hrazeno z přímých 

nákladů
Příklady dobré praxe ve čtenářství. Otevřené hodiny dílen čtení na ZŠ Koperníkova a ZŠ Vendryně.

Školení typologie MBTI - sebepoznání a spolupráce 

v týmu
Pegagogové, členové PS, 25 osob 28.-29.4.2021 64 000,00 Kč Dvoudenní akreditovaný kurz. Přeloženo z roku 2020.

školení typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, 

výuky a učení žáků
Pegagogové, členové PS, 25 osob 29.-30.6.2021 64 000,00 Kč Dvoudenní akreditovaný kurz.  Navazuje na školení MBTI 1. 

Pasování prvňáčků na čtenáře Pasování prvňáčků na čtenáře jaro 2021 15 000,00 Kč Pasování prvňáčků na čtenáře, zajištění představení, dárky pro děti.

Aktualizace mobilní aplikace Čtenářský metr děti, žáci, veřejnost průběžně 2021 50 000,00 Kč
Už funkční a jedinečná aplikace, by se měla rozrůst o možnost psaní recenzí na knihy žáky a další nové vychytávky, 

které nalákají ještě více dětí ke čtení.

Čtenářský metr - aktualizace papírové verze žáci ZŠ průběžne 2021 17 000,00 Kč Vytvoření aktualizovanýho čtenářského metru s novou grafickou úpravou + náklady na tisk.

Čtenářský metr - verze pro polské ZŠ žáci ZŠ průběžne 2021 17 000,00 Kč Vytvoření nového čtenářského metru s polskými knihami +náklady na  tisk.

Seminář k rozvoji Čtenářské gramotnosti Učitelé ZŠ a MŠ cca 25 2021 20 000,00 Kč Formativní hodnocení k rozvoji ČG.

Seminář k rozvoji Čtenářské gramotnosti Učitelé ZŠ a MŠ cca 25 2021 20 000,00 Kč Čtení s nečtenáři pro učitelky mateřských škol.

Knihy do mateřských školek 46 MŠ v ORP Třinec jaro 2021 120 000,00 Kč
Balíček knih pro nečtenáře, pomůže vybrat knihkupectví Kapitola. Paní Zadembská jako lektor implementace ČG 

zrealizuje semináře s učitelkami/dětmi na jednotlivých MŠ - jak pracovat s jednotlivými knihami.

Video listování žáci ZŠ 2021 50 000,00 Kč
Lukáš Hejlík připravuje nový koncept video listování. Rozpočet na úhradu on-line lekce pro všechny školy. Členové PS s 

lektorkou implementace se budou podílet na vývoji.

Matematika hrou nadaní žáci 4. - 9. tříd, cca 135 žáků listopad 2021 30 000,00 Kč
Soutěž pro tříčlenná družstva, 1. kategorie - 4. a 5., třída, 2. kategorie - 6. a 7. třída, 3. kategorie - 8. a 9. třída. 

Tříčlenná družstva mají za úkol v předepsaném časovém limitu vyřešit řadu netradičních matematických úloh.

Projektové dopoledne"Finanční škola" žáci 8. tříd, 15 tříd ZŠ průběžně 2021 36 000,00 Kč

Aktivita věnována rozvoji matematické a finanční gramotnosti, kdy v průběhu 4 vyučovacích hodin žáci budou rozvíjet 

nové dovednosti a znalosti z oblasti MG a FG a to interaktivní formou výuky. Budou se řešit úlohy z praktického života, 

kdy budou využity originálně vyrobené speciální karty. Po ukončení projektového dopoledne karty zůstanou na škole. 

AKtivita pokračuje z roku 2020.

Beseda "Dluh jako komplikace" žáci 9. tříd, 15 tříd ZŠ průběžně 2021 18 000,00 Kč

Dvouhodinová beseda zaměřená na nástrahy reklamy k poskytování půjček. Jak si bezpečně půjčit peníze tak, aby se 

člověk nedostal do dluhové pasti, jak poznat úvěrové predátory apod. Beseda proložena příklady z praxe, což je pro 

žáky nejlépe zapamatovatelná forma. AKtivita pokračuje z roku 2020.

Beseda "Bankovky, rodinný rozpočet" žáci 5. tříd (popřípadě 4. tříd), 25 tříd ZŠ průběžně 2021 30 000,00 Kč
Dvouhodinová beseda zaměřená na bankovky, jejich ochranné prvky, osobnosti na českých bankovkách a rodinný 

rozpočet. Beseda bude proložena příklady z praxe, v rámci praktické části bude využit výukový materiál "Finanční 

gramotnost".

Letní škola HEJNÉHO METODA pedagogové ZŠ, 20 osob léto 2021 120 000,00 Kč
Příměstská letní škola v Ostravě, Brně nebo Praze(bez ubytování). Každá škola bude moci vyslat jednoho pedagoga, 

který si vybere a přihlásí se na školení dle své úrovně. Pedagogům bude hrazeno kurzovné.

2x kurz Geogebra (pro začátečníky a pokročilé) pedagogové ZŠ, 10 účastníků na kurz jaro 2021 18 000,00 Kč
Kurz je určeny pro učitele matematiky 1. a 2. stupně ZŠ. Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP a po jeho 

absolvování získájí účastníci certifikát.

Programy MG pro děti a žáky ve Světě techniky Děti MŠ a žáci ZŠ 1.stupně ZŠ, cca 500 osob průběžně 2021 50 000,00 Kč
Vzdělávací programy pro dětí a žáky. 1.Geometráčkova nová dobrodružství (MŠ 3 – 6 let) 2.Pojďte měřit střechu (ZŠ 4. 

– 6. třída) 3.Geometrický svět (ZŠ 2. – 4. ročník). 80-150 Kč/žák

Školení - deskové a karetní hry pro rozvoj 

matematické gramotnosti 

2x 25 učitelů - 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 

- vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé 

školských zařízení, pedagogové volného času

17.3.2021 + další termín bude 

upřesněn
70 000,00 Kč

Vzdělávací program pro učitele je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u 

žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit 

individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).

Seminář ABAKU - využití techniky abaku u dětí 

předškolního věku - úvodní seminář
20 pedagogogů MŠ březen 2021 7 900,00 Kč

Úvodní 4-hodinový seminář. Vzdělavání pro pedagogy MŠ. Podpora motivace dětí předškolního věku a důležitost 

vysvětlení, proč danou činnost právě dělají a zaujmout je tak, aby ji zdárně dokončili.

Vzdělávací program JA Moje první peníze děti ve věku 5-8 let, cca 300 žáků průběžne 2021 25 000,00 Kč
Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit 

a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Předmatematická gramotnost v praktických 

činnostech v MŠ
učitel, asistent pedagoga MŠ 19.3.2021 29 000,00 Kč

Účastník si prohloubí a aktualizuje základní předmatematické pojmy a v souvislosti s tím si vyzkouší různé aktivity, 

didaktické pomůcky a hry tak, aby byl schopen připravit adekvátní vzdělávací nabídku pro různé typy činností, k rozvoji 

základních předmatematických představ v předškolním věku. Akreditovaný seminář (KVIC). Přeloženo z roku 2020.

Šachové kroužky + šachový turnaj 1. stupeň ZŠ, 10 škol průběžně 3 000,00 Kč
Výuku zajšťují profesionální lektoři z Třinecké šachové školy. Žáci z 5 škol mají každé pololetí kroužek zdarma. Z 

paušálu se budou hradit ceny v rámci šachových turnajů, lektorné hrazeno z přímých nákladů.

Výjezdní setkání školních parlamentů cca 42 žáků + 14 pedagogů jaro 2020 60 000,00 Kč

Setkání zástupců školních žákovských parlamentů (2-3 žáci za školu) a jejich pedagogů. Pomoc s nabýváním 

dovednostií, které jim umožní podílet se smysluplně na životě školy a společnosti a sdílení zkušeností s dalšími 

parlamenty. Prezentace vlastních úspěšných projektů a aktivit. Přeloženo z roku 2020.

Workshop pro rodiče rodiče + děti MŠ jaro 2021 7 500,00 Kč
Praktická příprava dítěte k zápisu do první třídy. Předpoklad tří setkání na různých školách ORP - v závislosti na zájmu 

rodičů. Plánovány jsou 3 besedy na jaře 2021.

Setkání se zástupcem Rané péče učitelky MŠ, veřejnost jaro 2021 3 000,00 Kč
Setkání učitelek MŠ se zástupkyni Rané péče, na  základě kladných ohlasů a potřeb jednotlivých účastníků prvního 

setkání. Navazující aktivita. 

SNOEZELEN

20 osob (vedoucí učitelky či ředitelky MŠ, speciální 

pedagogové, vedoucí vychovatelky ŠD, popř. výchovní 

poradci)

23.2.2021 25 000,00 Kč Seznámení s konceptem jako podporou výchovně-vzdělávacího procesu. Lektor: Mgr. Renáta Filatová

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti pedagogové, asistenti pedagoga,apod., max 30 osob jaro 2021 20 000,00 Kč Akreditovaný seminář zaměřený na inkluzi, lektorka PhDr. Lenka Svobodová. Náklady na lektora + občerstvení.

Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzivní třídě pedagogové, asistenti pedagoga,apod., max 30 osob jaro 2021 20 000,00 Kč Akreditovaný seminář zaměřený na inkluzi, lektorka PhDr. Lenka Svobodová. Náklady na lektora + občerstvení.

Přednášky s Jiřím Haldou učitelé, veřejnost 17.12.2021 15 000,00 Kč Dopolední besedy vyhrazené pro pedagogy, odpolední pro veřejnost. Téma bude upřesněno.

Exkurze do Poslanecné sněmovny pro zástupce 

školních parlamentů
žáci (cca 30) + pedagogický doprovod průběžne 2021 20 000,00 Kč

Prohlídka Poslanecké sněmovny s výkladem. Zajištění dopravy + vstupné do muzea. Vybraní zástupci školních 

parlamentů z jednotlivých škol.

Seminář Rozvoj grafomotorických a  

vizuomotorických dovedností 
15 osob - učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ 15.12.2021 22 000,00 Kč

Akreditovaný seminář s Mgr. Lenkou Bínovou. Zaměří se na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v 

návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním. Budou 

prezentovány jednotlivé metodické a preventivní postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických 

dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.

"Dítě s ADHD a jinak neklidné dítě" pedagogové, asistenti pedagoga, 20 osob jaro 2021 5 000,00 Kč Kulatý stůl s klinickou psycholožkou Mgr. Danutou Pindurovou,navazující setkání.

Roční akční plán 2021

Místní akční plán II v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963



Setkání pro rodiče s psycholožkou Mgr. 

Pindurovou
rodiče jaro 2021 5 000,00 Kč Beseda pro rodiče s klinickou psycholožkou P. Pindurovou. Přeloženo z roku 2020.

Podpůrná diskusní rodičovská skupina    

10 osob, motivovaní rodiče žáků ZŠ v ORP Třinec (děti 

s diagnózou ADHD, s výchovnými problémy, 

hyperaktivitou)

jaro 2021 22 200,00 Kč
6x setkání v délce 3 hod. Primárně se bude jednat o rodičovskou diskusní skupinu, nikoli o skupinovou terapii.  Bližsí 

specifikace viz příloha. V prostorách knihovny Třinec. Lektor: Mgr. Danuta Pindurová - klinická psycholožka. Přeloženo 

z roku 2020.

Žák s mentálním postižením v poradenském 

systému
učitelé 14.1.2021 7 000,00 Kč

Kulatý stůl se zástupci SPC. Psychologická charakteristika dětí s mentálním postižením, proces nastavování podpůrných 

opatření

spolupráce se školami - problematika pedagogického zjištění školy, telefonické

konzultace, vyhodnocení podpůrných opatření apod., ukázka individuální práce s klienty v rámci SPC,

výměna zkušeností a zjišťování výhod a nevýhod v jednotlivých školách. Přeloženo z roku 2020.

Dítě s narušenou komunikační schopností ve 

školství
učitelé 8.4.2021 7 000,00 Kč

Kulatý stůl se zástupci SPC. Klienti SPC pro vady řeči - věk, druhy narušené komunikační schopnosti

činnost SPC – dokumenty potřebné k vyšetření, jak probíhá vyšetření, spolupráce se školou

podpůrná opatření v rámci současné legislativy, příklady z praxe. Přeloženo z roku 2020.

Nákup sdílených pomůcek pro CKP učitelé, žáci průběžně 2021 120 000,00 Kč
Nákup sdílených pomůcek pro CKP, např. na rozovj jemné a hrubé motoriky, rozovj smyslů, prostorové představivosti, 

soustředění, koordinace pohybů, logického myšlení .

EDUBUS žáci 1.stupně ZŠ, učitelé jaro 2021 100 000,00 Kč
Mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Edubus k nám přijede na celý týden a zastaví se např. v Hnojníku, Třinci a 

Bystřici. Dopoledne budou probíhat programy pro žáky ( 4 skupiny, max 100 žáků), odpoledne pak metodické setkání 

pro pedagogy, kde si vyzkouší nové pomůcky a metody.

Řemeslné hry
Žáci ZŠ ORP Třinec cca 200, žáci MŠ ORP Třinec cca 

400
12.-13.5.2021 80 000,00 Kč

9. ročník soutěže s cílem podpory a popularizace technických oborů a řemesel v regionu. Dle epidemiolog. situace lze 

realizovat v jednotlivách školách, lektoři by objížděli školy. Účastní se družstva ZŠ regionu, která soutěží v oborech 

elektrikář, zámečník, instalatér, hutník, kuchař. Soutěží družstva jednotlivých ZŠ, vyhodnocují se výsledky, jak 

jednotlivců, tak i družstva. Soutěž je rozdělena na praktickou - dovednostní část a teoretickou kvízovou část. Pro MŠ 

ORP Třinec jsou pak druhý den připraveny dovednostní  soutěže zaměřené na zručnost, dovednost a šikovnost malých 

soutěžících. U soutěží MŠ se započítává průměrný čas za družstvo při jednotlivých praktických soutěžích. Přeloženo z 

roku 2020.

Týden řemesel Žáci 3.-4. tříd ORP Třinec,cca 500 červen 2021 60 000,00 Kč
Akce je připravena pro žáky 3.-4.tříd ZŠ v ORP Třinec. Během jednoho týdne si cca 500 dětí vyzkouší  v 9 - 10 dílničkách 

různá řemesla, práci s 3D tiskárnou atd. Akce se pořádá ve spolupráci s DDM Třinec. Přeloženo z roku 2020.

Exkurze v rámci polytechniky děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogové průběžně 2021 180 000,00 Kč

Navazující aktivita. Zatím exkurze využilo 17 škol, chybí ještě zapojení 9 ZŠ a MŠ. Realizuje Realizační tým MAP. Každé 

RED IZO se zapojí alespoň jednou - každá škola bude mít možnost si vybrat z nabídky přírodovědné, technické nebo 

vědecké centrum kam vyjede na exkurzi cca 50 žáků. Náklady budou na dopravu a vstupné - URSUS, DOV, 

Planetárium, ZOO, hvězdárna, Pevnost poznání apod.

Práce s Ozoboty Děti MŠ a žáci ZŠ ORP Třinec, 1 setkání - 20 žáků průběžně 2021 30 000,00 Kč
Pravidelně pořadané lekce pro děti a žáky k vyzkoušení práce s Ozoboty, lektor působí na škole zpravidla měsíc, 

jednou týdně. Dle zájmu je možné zaměstnant dalšího lektora (hrazeno z přímých nákladů) a nakoupit další sadu 

ozobotů nebo jiné pomůcky na podporu polytechnického vzdělávání.  

Workshop, školení k zvládnutí distanční výuky na 

ZŠ a MŠ v ORP Třinec
Ředitelé, učitelé MŠ ORP Třinec V průběhu roku 2021 100 000,00 Kč

Školení na téma např. kvízy v MS Forms/G-form, úkoly, digitální tabule, admincenter, on-line setkání apod. Školení 

přizpůsobená dle individuálních potřeb jednotlivých škol.

Workshopy s Lena Banszel Freyovou pro děti MŠ a 

ŠD
děti MŠ/ŠD průběžně 2021 60 000,00 Kč

Aktivity vedoucí k osvojení základních pracovních dovedností, rozvoji povědomí o materiálech a jejich 

vlastnostech,rozvíjení hrubé i jemné motoriky atd.

Protidrogový vlak žáci, učitelé, veřejnost duben - červen 2021 236 000,00 Kč

Vlak se zastaví na 2 dny v žel. stanici Třinec. Program primární protidrogové prevence trvající 90 min. za doprovodu 

vyškoleného lektora. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit 

na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním 

volbám. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o 

příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky 

možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky - jako je například drogové doupě, vězení, místo 

automobilové havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro drogově závislé.

Poté bude probíhat pro žáky, kteří absolvovali návštěvu, návazný program přímo na škole v rozsahu 2x45 min. Cílem 

programu je vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a zvýšit tak u žáků právní 

vědomí. Žáci se vracejí k „příběhu z vlaku" a sledují jej z nové perspektivy policejních týmů, které sami vytvoří. 

Alternativní výuka na škole, praktický worshop učitelé, 25 2021 35 000,00 Kč
Přesunuta akce. Sluníčko Brno, praktický výjezdní workshop k Montessori pedagogice, navazující na ukázku z 

Bohumína. Přeloženo z roku 2020.

Sám sobě ochráncem žáci 1.stupně ZŠ V průběhu roku 2021 20 000,00 Kč

Preventivní programy pro žáky 1. stupně na téma Sám sobě ochráncem - prevence únosu a násilí páchaného na 

dětech - praktický workshop bude probíhat přímo na školách pod vedením lektora, dlouhodobá aktivita, lektor obdržel 

seznam škol a určený počet besed na jednotlivou školu poměrově k počtu žáků (50 Kč/žák). Plánována je také 

preventivní beseda pro rodiče (pravděpodobně únor 2021)

kurz Handle stupeň 1 učitelé, 24 2021 39 000,00 Kč

 Účastníci se seznámí se základními principy HANDLE přístupu, Dozví se o vlivu stresu na proces učení a kvalitu života, 

budou se učit o možných způsobech omezení stresu a o tom, jak rozpoznat známky přetížení nervového systému.  

Naučí se několik efektivních, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při 

vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě. Principy a aktivity mohou využít doma, ve 

škole i v práci, jednodenní akreditovaný kurz MŠMT. Přeloženo z roku 2020.

Programy primární prevence žáci ZŠ šk. r.2020/2021 31 200,00 Kč

Děti a mladí lidé se baví, baví se hulením, baví se alkoholem, baví se skrze sociální sítě, a hledají zábavu v testování 

mezilidských vztahů. Málokdo s nimi mluví o rizicích, pastech, mýtech a realitě této zábavy. Proto mezi ně přicházíme s 

nabídkou programů primární prevence v rámci aktivity nazvanou "Bavíš se? Bav se s námi". Besedy jsou vedené 

interaktivním způsobem, vyzývají mladé lidi k otevřenosti, povzbuzují je k zodpovědnosti, přinášejí pravdivé informace. 

Besedy reagují na aktuální témata dnešní mládeže a odrážejí i potřeby škol o těchto tématech mluvit. Jedná se o 

nabídku 5 témat:

Bavíš se? Bav se s námi o životě online.

Bavíš se? Bav se s námi o vztazích okolo tebe. 

Bavíš se? Bav se s námi o tolerovaném (ne)příteli. (Preventivní program je zaměřen na téma "alkohol"). 

Bavíš se? Bav se s námi o :) :|  :(   (Preventivní program je zaměřen na téma "emoce"). 

Hulíš? Ne*urvi si zdraví víc než musíš. 

Program vedou vždy 2 zkušení lektoři, jedna beseda probíhá v rozsahu 2VH. Besedy probíhají v prostorách školy a jsou 

zaměřeny na 2. stupeň ZŠ.

Zajímavé osobnosti v nízkoprahu žáci ZŠ průběžně 2021 10 000,00 Kč
Pozvání osobnosti, které pocházejí z Třince a okolí a povídají svůj životní příběh. Motivace pro děti. Vedení lidí v 

regionální firmě, dokázali v životě něco i když začínali z ničeho.

Zážitkové programy pro pedagogy - 2 termíny učitelé, 30 jaro 2021 30 000,00 Kč

Dva jednodenní zážitkové programy pro pedagogy - kontaktní práce s détětem, virtuální svět, na práci se skupinou, jak 

porozumět dítěti v jeho příběhu a jak s ním pracovat, jak pracovat s emocemi u sebe i u dítěte, apod. Jiné téma se dá 

zvolit po předchozí domluvě s lektory. Přeloženo z roku 2020.

CO kryt na ZŠ Kaštanova žáci 1.stupně ZŠ průběžně 25 000,00 Kč

Školení a vzdělávání žáků v CO krytu, hasiči, záchranáři, policie, školení a vzdělávání žáků, pedagogů i veřejnosti v 

interaktivní odborné učebně rozvíjející kompetence k přírodním vědám, technickým oborům a práci s digitálními 

technologiemi prostřednictvím prožitku a simulace.

Beseda s rodiči v rámci preventivních programů rodiče, veřejnost jaro 2021 5 000,00 Kč Besedy u kávy pro rodičev rámci preventivních programů. Téma bude upřesněno.

Soutěž první pomoci pro veřejnost žáci a rodiče jaro 2021 15 000,00 Kč
Jednodení akce. Zážitková soutěž pro rodinné týmy - dopoledne soutěže pro děti, odpoledne program pro rodiny. 

Realizace v CO krytu na ZŠ Kaštanova.

Akce se ZUŠ rodiče jaro 2021 20 000,00 Kč
Soutěž pro žáky ZŠ. Bude zaměřena na regionálních básničky a písničky. Možná vlastní tvorba nebo intepretace 

existujících básní a písní. ZUŠ bude specifikovat pravidla.

Alternativní výuka na škole učitelé ZŠ jaro 2021 12 000,00 Kč Možnosti alternativní výuky - projektový den na ZŠ Kaštanova v otevřené třídě.

Preventivní programy žáky ZŠ žáci ZŠ průběžně 2021 25 000,00 Kč

Vzdělávání v oblasti covid, prevence,simulace stáří a empatie, řízení diverzity, generační rozdíly - učení starších od 

mladších, gengerové rozdíly v rodině a závislost na "hlavním slově" v rodině, ICT gramotnost a distanční vzdělávání, 

opatrovnictví a empatie, Covid a dopomoc při nemoci, "pomáhající" organizace - Medica, ČČK, Adra, …

Workshopy pro učitele - školní kariérové poradce 15 Kariérových poradců na ZŠ průběžně 2021 120 000,00 Kč

Přenos práce regionálního metodika kariérového poradenství na pedagogy - předání dobré praxe učitelům - školním 

kariérovým poradcům (preferujeme prezenční výuku, ale v případě nutnosti by šla část seminářů udělat on-line). 

Přesun z roku 2020.



Činnost metodika kariérového poradenství žáci 2. stupně ZŠ 8. a 9. tříd průběžně 2021
lektorné 0 Kč, hrazeno z 

přímých nákladů

Zajišťuje podporu kariérového poradenství prostřednictvím síťování a tvorby zázemí pro výměnu zkušeností pedagogů, 

výchovných a kariérových poradců na základních školách. Podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování 

mezi školami a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství včetně aktivního zapojení rodičů (především 

propojení rodič – zaměstnavatel) do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu 

povolání v návaznosti na regionální specifika. Spolupráce a síťování ZŠ se SŠ v regionu. Spolupráce se systémovým 

projektem ÚP. Spolupráce s klíčovými  partnery v území (ÚP, HK, zaměstnavatelé). Aktivity podporující volbu vhodné 

profese s ohledem na možnosti v území (včetně nákladů na dopravu v případě exkurzí u zaměstnavatelů) v území 

cíleně zaměřených na volbu povolání pro žáky a jejich rodiče. Realizace doprovodných přednášek a workshopů z 

oblasti kariérového poradenství, sdílení příkladů dobré praxe apod. 

Beseda s rodiči - kariérové poradenství rodiče průběžně 2021 2 000,00 Kč Besedy s rodiči k volbě povolání, lektor Ing. Gajdaczová. Lektorné 0 Kč, hrazeno z přímých nákladů.

Nová desková hra pro volbu povolání pro děti se 

speciálními potřebami
žáci 2. stupně ZŠ průběžně 2020

lektorné 0 Kč, hrazeno z 

přímých nákladů

Práce s deskovou hrou v ročnících na druhém stupni ZŠ, v ročnících praktické školy jednoleté i dvouleté.Ověření 

pochopení a možnosti využití hry v plné míře či jen v některých aspektech - evidence eventuelní úpravy nebo 

zjednodušení deskové hry pro žáky s LMR. Konzultace návrhu výsledku s metodikem.

Teenage Business Camp I 20 žáků 8./9. tříd (nejlepší dle žák. soutěže) jaro 2021 100 000,00 Kč
4denní intenzivní prožitková vzdělávací akce na podporu děti - potenciálně nadaných v oblasti kreativity a 

podnikavosti. Přeloženo z roku 2020.

Další ročník soutěže pro děti 8. třídy – podpora 

podnikavosti + Teenage Business Camp II
20 žáků 8./9. tříd (nejlepší dle žák. soutěže) podzim 2021 102 000,00 Kč

4denní intenzivní prožitková vzdělávací akce na podporu děti - potenciálně nadaných v oblasti kreativity a 

podnikavosti 

Trh vzdělávání žáci, učitelé, rodiče říjen 2021 30 000,00 Kč Každoroční přehlídka studijních oborů SŠ a prezentace regionálních zaměstnavatelů. 

Neformální setkání se zástupci ÚP ČR a 

regionálních firem
výchovní poradci, vedení škol, cca 25 osob Říjen 2020 500,00 Kč Setkání se zástupci ÚP ČR a vystoupení zaměstnavatele za humanitní a technické obory.

Tvorba metodiky pro kariérové poradce na ZŠ žáci 1. stupně ZŠ (od 2. třídy) jaro 2021 10 000,00 Kč Podpora KP na 1. stupni ZŠ - tvorba pracovních listů + metodiky pro učitelé. Pilotní ověřování. Zpracování grafiky.

 Tvorba tutoriálu on-line - pro použití nové 

deskové hry
učitelé/kariérovi poradci léto 2021 10 000,00 Kč

Příprava a realizace tutoriálu (on-line návodu) na použití nové deskové hry pro kariérové poradce i učitelé, natočení 

videa s tvůrci deskové hry, spolupráce s PS Polytechnika při natáčení a stříhání videa, popř. Zapojení žáků při samotné 

tvorbě videa.

Den kariérového poradenství rodiče, děti, široká veřejnost jaro 2021 10 000,00 Kč

Celodenní akce nabízející různé aktivity: 3x přednáška na téma volby povolání u dětí, hraní deskových her (aktivita pro 

děti - odhal svůj talent nebo kompetence), v průběhu dne možnost osobních individuálních konzultací s kariérovými 

poradci - pro rodiče, pro děti. 

Exkurze do firem žáci 2. stupně ZŠ, především 8. a 9. třídy průběžně 2021 10 000,00 Kč Náklady na dopravy, např. do STEELTEC, Slévárny Třinec, Nemocnice Třinec, Strojírny a stavby, Netis atd.

Dokument V síti vybraný ročník žáků 2. stupně jaro 2021 80 000,00 Kč
Úhrada vstupného na dokumentární fllm "V síti" pro dva vybrané ročníky žáků druhého stupně. 70 Kč/žák. Přeloženo z 

roku 2020.

Cesta správného nastavení hlasu 30 osob, učitelé ZUŠ, pedagogové MŠ 2021 31 000,00 Kč
2X Akreditovaný seminář pod vedením operní pěvkyně a hlasové pedagožky Mgr. Kateřiny Slukové. Technika 

hlasového projevu, hlasová hygiena, hlasová indispozice, chyby tvoření hlasu apod. Přeloženo z roku 2020.

Beseda pro rodiče v rámci preventivních programů rodiče podzim 2021 5 000,00 Kč

Beseda pro rodiče pod vedením lektorky Ing. Jitky Dudysové  - jak se chováme pod tlakem, ve stresu. Naše obranné 

mechanismy. Jak s tím naložit v praxi. Příklady z praxe. Náklady na lektorné, občerstvení, pronájem. Přeloženo z roku 

2020.

Vybraná školení a semináře pro vedoucí pracovníky 

ve školství
vedoucí pracovníci ve školství, po 26 osobách únor a 2021 17 680,00 Kč

Metodická poradna, téma Pracovněprávní otázky a legislativní novinky s dopadem na školství (home office). Přeloženo 

z roku 2020.

Vybraná školení a semináře pro vedoucí pracovníky 

ve školství
vedoucí pracovníci ve školství, po 26 osobách říjen 2021 20 000,00 Kč Metodická poradna, téma Správní řízení a legislativní novinky s dopadem na školství

Vybraná školení a semináře pro vedoucí pracovníky 

ve školství
20-25 zástupců vedení MŠ 1.3.2021 30 000,00 Kč pro zástupce MŠ akreditovaný seminář NPI - Dokumentace v MŠ 

Závěrečné výjezdní zasedání MAP II v ORP Třinec 
členové pracovních skupin, lektoři, realizační tým- 30 

osob
listopad 2021 25 000,00 Kč Závěrečné výjezdní zasedání MAP II v ORP Třinec 

Seminář k dotačním příležitostem zástupci vedení škol, členové ŘV duben- květen 2021 0, hrazeno z přímých nákladů Dotační možnosti dle harmonogramu výzev

Školení pro ekonomy škol ekonomové ze škol jaro 2021 5 000,00 Kč školení pracovníkem finančního úřadu apod.

školení/seminář - komunikace, motivace, obtížný 

rozhovor, komunikace s rodiči 
pro učiteleze škol v ORP Třinec 13. 5. 2021 20 000,00 Kč lektorka DVPP paní Komárová z Havířova

dopravní hřiště 
pro žáky 1. stupně (rozhodnout kolik žáků, které 

ročníky, kde bude probíhat školení…)
jaro/podzim 2021 42 000,00 Kč Dopravní hřiště s.r.o., Doloplazy 395, 783 56, ič 04002075, není plátce DPH

Školení pro kuchařky kuchařky ze škol z ORP Třinec jaro 2021 (jarní prázdniny) 20 000,00 Kč zdravé jídlo a stravování pro kuchařky - např. variace z luštěnin zdravě a chutně

ŠKolení kuchyně pro žáky žáci z ORP Třinec jaro 2021 30 000,00 Kč zdravé jídlo a stravování pro děti, do hodin vaření pro 8. třídy (15 škol * 2 000 Kč)

Školení spisová služba pro školy v ORP Třinec základní školy - sekretariát, vedení - 26 osob 2021 10 000,00 Kč Školení spisová služba, pro školy v ORP Třinec. Přeloženo z roku 2020.

3 225 980,00 Kč

Schválené per-rollam Řídím výborem dne X. prosince 2020
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Partnerství 
 

Projekt je realizován na principu partnerství. Partnerství představuje širokou platformu 

spolupracujících organizací za účelem zkvalitnění formálního i neformálního vzdělávání v území, viz 

příloha č. 1. Zástupci jednotlivých skupin se generují do řídícího výboru.  

 

Řídící výbor 
 

Řídící výbor (dále jen ŘV) představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z pohledu vzdělávání 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Třinec. Složení Řídícího výboru 

je v souladu s Postupy MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, 

vydanými MŠMT jako příloha č. 3 výzvy k předkládání projektů MAP II.  

 

Struktura členů odpovídá složení partnerství místního akčního plánování (MAP). Řídící výbor je 

sestaven z jmenovaných zástupců klíčových aktérů, kteří v území SO ORP Třinec ovlivňují či působí 

v oblasti vzdělávání. Jedná se o následující subjekty: 

- zástupce realizátora projektu, 

- zástupce realizačního týmu, 

- zástupce kraje, 

- zástupce zřizovatelů škol,  

- zástupce vedení škol,  

- zástupce školních družin,  

- zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, 

- zástupce krajského akčního plánu, 

- zástupce rodičů, 

- zástupce ITI, 

- zástupce Centra podpory projektu SRP – NIDV,  

- zástupce MAS působících v území správního obvodu ORP Třinec, 

- zástupce organizací, které spolupracují se školami. 

 

Členství v ŘV je dobrovolné.  

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování Místního akčního plánu 

ve vzdělávání. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti ŘV a jeho členů definují Statut a Jednací řád ŘV. 

Řídící výbor má svého předsedu a místopředsedu. 

 

Řídící výbor 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán II ORP Třinec 

Pracovní orgán Řídící výbor 

Složení Viz příloha č. 2 

Četnost setkávání 4x ročně, dále dle potřeby či per rollam 

Odpovědná osoba Předseda ŘV, Místopředseda ŘV 
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Realizační tým 
 

Realizační tým se skládá z Realizačního týmu MAP (RT MAP) a Realizačního týmu Implementace 

(RTI). 

RT MAP zodpovídá za koordinaci projektových aktivit v souladu s žádostí o podporu, organizační 
a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných 
výstupů a výsledků projektu a zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu 
(směrem k Řídícímu orgánu, vedení organizace příjemce, spolupracujícím organizacím a jednotlivým 
pracovníkům projektu). Dále zodpovídá rovněž za zpracování a průběžný monitoring systému 
komunikace, zpracování ZOR a ŽOP, evaluace, spolupráci s odborným garantem MAP, zajišťování 
a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit, účastní se aktivit souvisejících 
s přímou podporou škol, zajišťuje přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury 
MAP, podporuje školy v plánování, zajišťuje facilitaci aj.  
 
Administrativní část RT MAP je tvořena manažerem a administrátorem projektu v jedné osobě 
a finančním manažerem. RT MAP zodpovídá za podporu činností ŘV a RT MAP odborného týmu, 
který je tvořen Manažerem implementace, Specialistou na strategie a plánování, 27 analytiky škol, 
8 lektory implementace a 7 pracovními skupinami (7 vedoucími a 23 členy). Tento odborný tým 
zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu. 
 
RT Implementace zajišťuje opatření a aktivit tak, aby vedly k dosažení nastavených dlouhodobých 
cílů. 
 
Manažer a administrátor projektu zodpovídá za celkovou realizaci projektu, za splnění stanovených 
cílů, za dodržení časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu, sledování správnosti a 
vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu. Vede členy projektového týmu 
administrativního i odborného, vč. RT Implementace. Připravuje ZOR. Zabezpečuje činnost ŘV a 
dalších částí organizační struktury projektu. Ve spolupráci s RT organizuje společné vzdělávací a 
informační aktivity, atd.  
 
Finanční manažer zodpovídá za finanční řízení, správnost a platby projektu. Dohlíží nad financováním 
projektu a stavem rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro ŽOP, zpracovává ŽOP, 
připravuje podklady pro finanční části ZOR, účastní se kontrol projektu. Podílí se na činnostech 
souvisejících s účetnictvím projektu, evidencí účetních dokladů, vedením bankovního účtu. Připravuje 
personální podklady pro uzavírání pracovních poměrů. Kontroluje a zpracovává podklady pro úhradu 
mezd RT MAP, atd.  
 
Manažer implementace představuje hlavní zodpovědnou osobu za veškeré implementační aktivity. 
Jedná s jednotlivými školami a dalšími aktéry ve vzdělávání ve věci přípravy a zajištění navržených 
implementačních opatření. Zajišťuje dodavatelské služby a dodávky za účelem naplnění 
implementace aktivit (např. ubytování, cestování, stravování, nájmy prostor, nákup materiálů a 
pomůcek aj.). Je zodpovědný za časový harmonogram a naplnění indikátorů implementace. Úzce 
spolupracuje s manažerem a administrátorem projektu, připravuje podklady k ZOR a ŽOP za klíčovou 
aktivitu 4 Implementace MAP. 
 
Specialista pro strategie a plánování poskytuje odborné poradenství a konzultace k řízení projektu 
MAP na všech úrovních. Spolupracuje s odborným garantem MAP. Úzce spolupracuje s manažery 
projektu a zástupci pracovních skupin na realizaci dílčích výstupů projektu v části analytické, 
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strategické, investičních priorit i evaluace a na kompletaci finálního dokumentu MAP. V případě 
potřeby se účastní setkání s rodiči, odborníky, jednání ŘV MAP/pracovních skupin, které facilituje. 
 
Analytici škol představují jednoho zástupce za každé RED IZO v území. Zpracovává popis potřeb školy, 
aktivně vede diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy, podílí se na 
zpracování analytické části, vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikuje 
příčiny a navrhuje vhodné způsoby řešení. Je zodpovědný za zpracování šetření a tvorbu výstupu 
potřeb a cílů školy a jejich předání RT MAP. Je hlavní kontaktní osobou dané školy pro projekt MAP.  
 
Lektoři implementace zodpovídají za zavádění metod a forem výchovně vzdělávacího procesu 
vedoucích k rozvoji kompetencí dětí a žáků v rámci školních i mimoškolních aktivit. 2 osoby 
představují lektory implementace pro oblast inkluzivního vzdělávání, 6 osoby zajišťují implementaci 
zaměřenou na oblast polytechniky a občanských kompetencí, 1 osoba pokrývá oblast čtenářské 
gramotnosti a 3 osoby matematickou gramotnost.  
 
Rodilý mluvčí má na starost podporu cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky s 
rodilými mluvčími. Spolupráce rodilých mluvčích s vyučujícími cizích jazyků, společná příprava 
výukových lekcí s cílem zvýšit komunikační dovednosti žáků. Zpracování vlastních učebních nebo 
podpůrných textů, včetně rozpracování cílů a obsahu kurzů. 
 
Metodik kariérového poradenství spolupráce a síťování ZŠ se SŠ v regionu. Spolupráce se systémovým 
projektem ÚP. Spolupráce s klíčovými partnery v území (ÚP, HK, zaměstnavatelé). Aktivity podporující 
volbu vhodné profese s ohledem na možnosti v území v území cíleně zaměřených na volbu povolání 
pro žáky a jejich rodiče. Realizace doprovodných přednášek a workshopů z oblasti kariérového 
poradenství, sdílení příkladů dobré praxe apod. 
 
Metodik ICT je zapojen do činnosti pracovních skupin jako odborník/místní lídr pro oblast podpory 
digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Zajišťuje tvorbu, správu a aktualizace 
webového portálu a profilu projektu na sociální síti. Zajišťuje koordinaci provozu informačního 
systému projektu, doporučení a koordinaci dalšího ICT vzdělávání uživatelů (administrativní a 
odborný tým projektu). 
 

Realizační tým 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán II ORP Třinec 

Pracovní orgán Realizační tým 

Složení Viz příloha č. 3 

Četnost setkávání Dle potřeby 

Odpovědná osoba Manažer a administrátor projektu 
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Pracovní skupiny 
 

Pracovní skupiny (PS) se zabývají opatřeními, která jsou v rámci MAP povinná a dále těmi, která vyšla 

z vlastních šetření a provedených analýz území. Pracovní skupina je tým pracovníků složený 

z vedoucího pracovní skupin a členů pracovních skupin, kteří se věnují určenému tématu / tématům 

vzdělávání.  

PS představují odborné platformy pro diskusi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy 

a vzdělávání. PS jsou poradními orgány ŘV, jež jsou sestaveny pro řešení jednotlivých tematických 

okruhů projektu. Počet a zaměření PS se odvíjí jednak od metodických pokynů, jak dle potřeb území. 

Členy schvaluje ŘV. Pracovní skupiny jsou tvořeny významnými aktéry působícími ve formálním i 

neformálním vzdělávání. Činnost PS koordinují jejich vedoucí. Vedoucí PS má odpovědnost za činnost 

PS v rámci jejího tematického zaměření a je kontaktní osobou za PS pro ŘV a pro RT.  

Jednání PS probíhají minimálně 1x měsíčně a svolává a řídí je ve spolupráci s RT vedoucí PS. Každé 

jednání je doloženo prezenční listinou a o výsledcích jednání PS pořizuje její vedoucí zápis, který 

předkládá jako podklad k dalšímu využití pro práci na plánovaných výstupech projektu.  

Všechny PS spolupracují s PS Pro financování. 

Pracovní skupiny 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán II ORP Třinec 

Pracovní orgán 

Pracovní skupina Pro rovné příležitosti 
Pracovní skupina Pro financování 
Pracovní skupina Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
Pracovní skupina Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  
Pracovní skupina Polytechnika a digitalizace 
Pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství 
Pracovní skupina Občanské kompetence 

Složení Viz příloha 

Četnost setkávání 1x  měsíčně, dále dle potřeby 

Odpovědná osoba Vedoucí PS 

 

 

Pracovní skupina Pro rovné příležitosti 

Pracovní skupina Pro rovné příležitosti je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, 
pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších 
odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských 
rodičů). PS je tvořena jedním vedoucím a 4 členy.  
 
Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně 
vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a 
uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní 
aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také 
vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh 
aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se 
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aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. PS 
pro rovné příležitosti rovněž sama navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných 
příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území.  
 
Pracovní skupina Pro financování 
PS pro financování je složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo 

jejich delegovaných zástupců) a odborníků. PS je tvořena jedním vedoucím a 4 členy. 

Cílem pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, 

zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů 

(strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci 

Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se může zabývat i 

dalšími tématy, které budou v území vyhodnoceny jako relevantní. Obsahem práce je plánování 

nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro 

financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci 

dokumentace MAP. PS pro financování velmi úzce spolupracuje s ostatními PS v rámci přípravy aktivit 

akčního plánu. 

Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování doporučení směrem k ŘV MAP 
(např. vedoucí PS pro financování bude zpravodajem pro ŘV).  
 
Pracovní skupiny Pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 
žáka 
Pracovní skupiny slouží k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka. Každá PS má jednoho vedoucího a třemi členy. 
 
Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 
a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí 
práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s 
podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka 
prostřednictvím sdíleného Metodika ICT. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu 
společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, samozřejmě spolupracují s PS pro 
financování. Každá PS zpracuje seznam místních lídrů, návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v 
čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka předané ŘV MAP.  
 
Do činnosti skupiny budou zapojeni učitelé lídři z území. Členem je minimálně jeden pedagogický 
pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně 5letou praxí v ZŠ. 
Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných 
opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské 
organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor.  
 

PS Polytechnika a digitalizace  
PS Podnikavost a kariérové poradenství  
PS Občanské kompetence  
Tyto pracovní skupiny se budou např. zabývat oblastí cizojazyčné gramotnosti, informační 
gramotnosti a finanční gramotnosti, smysluplným trávením volného času dětí se zaměřením na 
rozvoj jejich kompetencí pro osobní i budoucí pracovní život. Činnost těchto pracovních skupin je 
zohledňovat problematiku rozvoje potenciálu každého žáka. Každí PS má jednoho vedoucího a třemi 
členy. 
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Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve 

vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny prostřednictvím 

sdíleného Metodika ICT. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich 

zapojením do práce PS a dalších aktivit v území. Minimálně jedna osoba je pedagogický pracovník dle 

zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně 5letou praxí v ZŠ. Dále se tyto PS 

aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. 
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Partnerství 

Řídicí výbor Realizační tým 

 Realizační tým MAP Předseda Místopředseda Realizační tým Implementace 

Administrativní tým Odborný tým Rodilý mluvčí 

Metodik kariérového 
poradenství  

Metodik ICT 

Manažer a 
administrátor projektu 

Finanční manažer 

Manažer implementace 

Specialista pro strategie 
a plánování 

Analytici škol 

Lektoři implementace 

Členové 

Pracovní skupiny 

Vedoucí a členové  

PS Pro rovné příležitosti 

Vedoucí a členové 
PS Polytechnika a digitalizace 

 

Vedoucí a členové 
PS Pro financování 

Vedoucí a členové  
PS Podnikavost a kariérové 

poradenství 
 

 Vedoucí a členové 
PS Pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka 

Vedoucí a členové 
PS Občanské kompetence 

Vedoucí a členové  
PS Pro rozvoj matematické 

gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

  Příloha 1: Schéma organizační struktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

 

  

Příloha 2: Složení řídícího výboru
1
 

Role/zástupce Jméno a příjmení Organizace 

realizátora projektu Radim Kozlovský Statutární město Třinec 

realizačního týmu Mgr. Markéta Bobková Statutární město Třinec 

kraje Mgr. Josef Alexander Matera KÚ MSK 

zřizovatele  Mgr. Roman Wróbel Obec Bystřice 

zřizovatele  Mgr. Uršula Waniová Obec Ropice 

vedení ZŠ a MŠ PhDr. Dalibor Pyszko SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Bohuslava Burá ZŠ Vendryně 236 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Iveta Hudzietzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Petra Cemerková Golová ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Martina Giercuszkiewiczová ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec 

organizace neformálního  

a zájmového vzdělávání 
Mgr. Marika Zadembská Knihovna Třinec  

instituce spolupracující 

se školami 
Mgr. Radomíra Křížová Pedagogicko-psychologická poradna 

KAP  
Mgr. Aneta Krakovková 

Raděvičová 
KÚ MSK 

rodičů Ing. Pavlína Novotná ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

rodičů Ing. Stanislav Buba ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.j.v. 

rodičů Ing. Jiří Duchoň ZŠ a MŠ, Koperníkova 696 

školní družiny Irena Durstinová  ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec 

ITI Ing. Sylva Sládečková Magistrát města Ostravy 

MAS Ing. Aneta Koňaříková MAS Jablunkovsko, z.s. 

MAS RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. 

NIDV Ing. Renata Kubáňová NIDV Krajské pracoviště Ostrava 

 
 
Příloha 3: Složení realizačního týmu

2
 

Role Jméno a příjmení Organizace 

Manažer a administrátor projektu Mgr. Markéta Bobková 

Statutární město Třinec Finanční manažer; Manažer implementace  Mgr. Kateřina Czempková 

Specialista pro strategie a plánování Ing. Petra Kantorová 

 

 

 

                                                           
1
 Stav k 21.12.2020 

2
 Stav k 21.12.2020 
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Příloha 4: Složení pracovních skupin
3
 

Pracovní skupina Jméno a příjmení Organizace Funkce 

Pro rovné příležitosti 

Mgr. Bohuslava Burá  ZŠ Vendryně 236 vedoucí 

Mgr. Eva Gibiecová  ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec člen 

Mgr. Jana Heczková SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241 člen 

Bc. Marta Ševčíková MŠ, Třinec, Nerudova 313 člen  

Mgr. Nina Cimbolincová Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec člen 

Odbor sociálních věcí  Statutární město Třinec dle potřeby 

PPP Třinec Statutární město Třinec dle potřeby 

   
 

Pro financování 

Ing. Monika Byrtusová Charita Třinec vedoucí 

Ing. Magda Nogová ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec člen 

PhDr. Dalibor Pyszko  SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241 člen 

RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. člen  

Marcela Byrtusová  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec člen 

 Ing. Vladimíra Kacířová  Statutární město Třinec 
Dle 
potřeby 

    

Pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti  
a k rozvoji 

potenciálu každého 
žáka 

Mgr. Tomáš Otisk  ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 vedoucí 

Mgr. Renáta Penčáková ZŠ a MŠ, Třinec, Slezská 773 člen 

Mgr. Simona Lačíková ZŠ Vendryně 236 člen 

Mgr. Veronika Dittrichová ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 člen  

   
 

Pro rozvoj 
matematické 
gramotnosti  
a k rozvoji 

potenciálu každého 
žáka 

Mgr. Šárka Čípová Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. vedoucí 

Bc. Aneta Nogawczyková Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. člen 

Mgr. Petra Kantorová  ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec člen 

Mgr. Olga Humpolcová  ZŠ Vendryně 236 člen  

   
 

Polytechnika 
a digitalizace 

Mgr. Aleš Adamus SOŠ TŽ Třinec vedoucí 

Ing. Pavlína Novotná Ministerstvo pro místní rozvoj člen 

Ing. et. Ing. Jiří Polok BeePartner, a.s. člen 

Mgr. Darja Hoffmannová  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec člen  

   
 

Podnikavost a 
kariérové 

poradenství 

Mgr. et Bc. Nina Chwastková,  EDLiT, s.r.o.  vedoucí 

Mgr. Ilona  Zielina ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.j.v, Třinec  člen 

Mgr. Michaela Kisielová  ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 člen 

Mgr. Vlasta Zemková  
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec,  
Jablunkovská 241 

člen  

   
 

Občanské 
kompetence 

Ing. Jana Vavrošová Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. vedoucí 

Mgr. Nikola Wawrzyková Bunkr, o.p.s. člen 

Mgr. Iveta Hudzietzová ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412 člen 

Mgr. Alicja Böhm ZUŠ Třinec člen  

                                                           
3
 Stav k 21.12.2020 


